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SŁOWO WSTĘPNE 

Jeśli masz powyżej 30 lat i chcesz otworzyć własny biznes, sprawdź czy spełniasz kryteria. 
 

 

Chcesz zdobyć środki 

na rozpoczęcie 

działalności 

gospodarczej? 

– poniżej przegląd 

operatorów, którzy 

takie projekty 

realizują na terenie 

województwa 

podkarpackiego. 

Poszczególni Operatorzy, którzy udzielają wsparcia w postaci dofinansowania na 

założenie własnej firmy, zostali wyłonieni w konkursie nr RPPK.07.03.00-IP.01-18- 
023/19, w konkursie nr RPPK.07.03.00-IP.01-18-022/19 w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś 
priorytetowa VII Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości oraz w konkursie nr 
RPPK.07.07.00-IP.01-18-027/20 w ramach RPO WP na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 
VII Działanie 7.7 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje 
Terytorialne.  

 

Regularnie aktualizujemy dla WAS NEWSLETTER poświęcony tej tematyce. 

Znajdziecie tu szczegółowe informacje dot. Operatorów wsparcia tj. dane teleadresowe, 
grupę docelową, terminy rekrutacji, kwotę dotacji i wsparcia pomost. oraz adresy stron 
internetowych. 

 

Zanim jednak skorzystacie z naszego przewodnika po Operatorach, warto zapoznać się z podstawowymi 

pojęciami określającymi grupy osób, do których skierowane jest to wsparcie. 
 

Osoba bezrobotna – to osoba pozostającą bez pracy, gotową do podjęcia pracy i aktywnie poszukującą 
zatrudnienia.  Niezależnie  od   spełnienia   powyższych   przesłanek,   osoba   zarejestrowana   jako   bezrobotna   
w Powiatowym Urzędzie Pracy jest zaliczana do osób bezrobotnych. Definicja nie uwzględnia studentów studiów 
stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoba kwalifikująca się do urlopu macierzyńskiego lub 
rodzicielskiego, która jest bezrobotna w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobiera świadczeń z tyt. urlopu), jest 
również osobą bezrobotną. 

Osoba bierna zawodowo – to osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie 
jest bezrobotna). Osoba będąca na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana 
opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), 
jest uznawana za bierną zawodowo, chyba że jest zarejestrowana już jako bezrobotna (wówczas status 
bezrobotnego ma pierwszeństwo). 
Ubogi  pracujący   –  to  osoba,   której  zarobki  nie  przekraczają  płacy  minimalnej  lub  osoba   zamieszkująca     
w gospodarstwie domowym, w którym dochody przypadające na jednego członka rodziny, nie przekraczają 
kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym 
przystąpienie do projektu. 
Osoba zatrudniona w ramach umowy krótkoterminowej - to osoba zatrudniona na umowę wskazującą na zawarcie 

stosunku pracy lub innej formy zatrudnienia, na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie 

dłużej niż 6 miesięcy, której miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę  

w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu. 

Osoba zatrudniona w ramach umowy cywilno–prawnej – to osoba pracująca w ramach umowy zlecenie/umowy  
o dzieło, której  miesięczne  zarobki  nie  przekraczają  120%  wysokości  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę   
w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu. 
Osoba odchodząca z rolnictwa i jej rodzina – to osoba podlegająca ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na 
podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników (KRUS), zamierzająca podjąć zatrudnienie lub inną 
działalność pozarolniczą, objętą obowiązkiem ubezpieczenia społecznego na podstawie ustawy o systemie 
ubezpieczeń społecznych (ZUS). 
Osoba o niskich kwalifikacjach – osoba posiadająca wykształcenie na poziomie maksymalnym do ISCED 3 włącznie 
(wykształcenie ponadgimnazjalne). 
Osoba długotrwale bezrobotna – oznacza osobę, która jest bezrobotna nieprzerwanie przez okres co najmniej 
12-tu miesięcy. 
Osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim, rozumianym jako świadczenie pracownicze, które 
zapewnia płatny lub bezpłatny czas wolny od pracy do momentu porodu i obejmuje późniejszą krótkoterminową 
opiekę nad dzieckiem, jest uznawana za „osobę pracującą”. 



 

Wsparcie przedsiębiorczości na terenie MOF RPO WP 

Tarnobrzeg” 
2014-2020

 

GRUPA DOCELOWA OFERTA 

Uczestnikami projektu mogą być osoby bezrobotne i bierne zawodowo, w 
tym znajdujące się w najtrudniejszej. sytuacji na rynku pracy tj. 
-kobiety, 

- os. długotrwale bezrobotne, 
- os. Niepełnosprawne, 
- osoby w wieku. 50+, 

- osoby niskowykwalifikowane, 
- w wieku powyżej 30 lat, 
które nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 
12m-cy przed przystąpieniem do projektu, zamieszkujących gminy 
skupione w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Tarnobrzeg: tj. Gmina 

Tarnobrzeg, Gmina Nowa Dęba, Gmina Gorzyce, Gmina Baranów 
Sandomierski 

Dotacja –23 050 zł 
Wsparcie pomostowe –2 500 zł wypłacane przez 12 
miesięcy. 

TERMIN REKRUTACJI 

Zakończono nabór do projektu 

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A 

ul. M. Dabrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg 

tel. 15 822 00 22 

e-mail: s.pawlos@tarr.pl, g.marek@tarr.pl 

 
 
 
 

 

RPO WP 

Własna firma – program wsparcia lokalnej 
2014-2020

 

Osoby fizyczne przedsiębiorczości 

GRUPA DOCELOWA                                      OFERTA 

Grupa docelowa: 
Uczestnikami projektu mogą zostać osoby w wieku 30 lat i więcej (od dnia 
30 urodzin), mieszkające na terenie województwa podkarpackiego: miasto 
Przemyśl, gmina Żurawica, nieprowadzące w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
poprzedzających dzień przystąpienia do projektu działalności gospodarczej 
i które nie otrzymały środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
innych projektów realizowanych z EFS w ramach RPO WP 2014-2020, 

zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, 
bezrobotne, bierne zawodowo oraz pracujące będące w najtrudniejszej 
sytuacji na rynku pracy, tj.: 

 osoby w wieku 50 lat i więcej, 
 osoby długotrwale bezrobotne, 
 osoby z niepełnosprawnościami, 
 osoby o niskich kwalifikacjach (posiadające wykształcenie do 

poziomu ISCED 3), 
 kobiety, 
 osoby ubogie pracujące, 
 osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych, 
 osoby pracujące w ramach umów cywilno-prawnych. 

Dotacja –23 050 zł 
Wsparcie pomostowe –2 600 zł wypłacane przez 12 
miesięcy. 

TERMIN REKRUTACJI 

Planowany termin rekrutacji:  
czerwiec 2022 rok 

 
Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego 

S.A. ul. Ks. Piotra Skargi 7/1, 
37-700 Przemyśl 
tel. 16 633 63 88, 

e-mail: info@parr.pl 

 
 
 
 
 
 

www.parr.pl 

http://tarr.pl/category/aktualnosci/#page-content 

mailto:s.pawlos@tarr.pl
mailto:%2Cg.marek@tarr.pl
mailto:info@parr.pl
http://www.parr.pl/


 

RPO WP 

„Inkubator sukcesu – przedsiębiorczość na terenie ROF” 
2014-2020

 

Osoby fizyczne 

GRUPA DOCELOWA OFERTA 

Projekt adresowany jest do osób zamieszkujących na terenie woj. podkarpackiego,  
w gminach wchodzących w skład Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego: Gmina 
Miasto Rzeszów, Gmina Boguchwała, Gmina Chmielnik, Gmina Czarna, Gmina Czudec, 
Gmina Głogów Małopolski, Gmina Krasne, Gmina Lubenia, Gmina Miasto Łańcut, Gmina 
Świlcza, Gmina Trzebownisko, Gmina Tyczyn, spełniających kryteria: 
1). Osoba fizyczna bezrobotna lub bierna zawodowo, w wieku co najmniej 30 lat i więcej, 
która zamierza rozpocząć dział. gospodarczą, w tym osoby będące w najtrudniejszej 
sytuacji na rynku pracy: tj.:  
- osoba z niepełnosprawnościami, 
- osoba w wieku 50 lat i więcej, 
- osoba długotrwale bezrobotna, 
- osoba  o niskich kwalifikacjach, 
- kobieta. 
2). Bezrobotny/bierny zawodowo rodzic/opiekun prawny co najmniej trójki dzieci  
w wieku do 18 roku życia. 
3). Rolnik/członek rodziny rolnika podlegający ubezpieczeniom emerytalnym  
i rentowym z tyt. prowadzenia gospodarstwa rolnego, który chce odejść z rolnictwa. 
4). Nie prowadząca zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy 
poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. 
 
Osoby preferowane: 
- rodzice/opiekunowie prawni min. 3 dzieci do 18 roku życia. 
- rolnicy i członkowie ich rodzin – posiadający nieruchomość rolną do 2 hektarów, którzy 
chcą odejść z rolnictwa.  

 
 

Dotacja –23 050 zł 
Wsparcie pomostowe –2 600 zł wypłacane przez 12 miesięcy. 
 

 

 

TERMIN REKRUTACJI 

 

 
Zakończono nabór do projektu 

ISOFT Grzegorz Lasek 

Al. Sikorskiego 13 
35-304 Rzeszów 
tel: 575 260 610  

e-mail: inkubatorsukcesu@isoft.biz.pl 

 
 
 
 
 

RPO WP 

Mój pierwszy biznes jest nadzieją 
2014-2020

 

Osoby fizyczne 

GRUPA DOCELOWA OFERTA 

Grupa docelowa: 
osoby bezrobotne, bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin)  
w tym znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (tj. kobiety, os. 
długotrwale bezrobotne, os. niepełnosprawne, os. 50+, os. niskowykwalifikowane), 
które nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 mc-y przed 
przystąpieniem do projektu. 
Grupę docelową projektu mogą stanowić wyłącznie osoby zamieszkałe w rozumieniu 
Kodeksu Cywilnego na obszarze MOF Stalowej Woli (gmina Stalowa Wola, Gmina 
Nisko), które nie otrzymały środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej z innych 
projektów realizowanych z EFS w ramach RPO WP 2014-2020. 

 
                 

 

Dotacja –23 050 zł 
Wsparcie pomostowe –2 000 zł wypłacane przez 12 miesięcy. 
 

 

 
Zakończono nabór do projektu 

 
Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli  
ul. 1-go Sierpnia 26b, 37-450 Stalowa Wola 

tel: 15 844 03 57  

e-mail: sekretariat@rig-stw.pl 
 

 

https://www.isoft.biz.pl/projekty-unijne/projekt-inkubator-sukcesu-przedsiebiorczosc-na-terenie-rof/  

                                                                                      TERMIN REKRUTACJI 

http://rig-stw.pl/category/mof/o-projekcie/  
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https://www.isoft.biz.pl/projekty-unijne/projekt-inkubator-sukcesu-przedsiebiorczosc-na-terenie-rof/
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